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MESAJ INTERNET 

 

Expeditor: Viena   Nr.:  1621   Data: 30.07.2020   

Destinatari:  

 

MAE 

Domnului Bogdan Aurescu, ministrul afacerilor externe 

Doamnei Iulia Matei, secretar de stat 

Domnului Cornel Feruță, secretar de stat 

Doamnei Mihaela Cămărășan, secretar general 

Domnului Valentin-Ciprian Muntean, director general DCons 

Doamnei Antoaneta Barta, director general DBC 

Domnului Andrei Țărnea, director general DC 

Doamnei Mariam El-Hek, director DEOEC 

Domnului Eugen Dobreanu, director DRCo 

Doamnei Oana Darie, director DPCM 

GSD 

Comunicare consulară 

Ambasadele și CG RO  

 

În afara MAE 

Domnului Marcel Vela, ministrul afacerilor interne 

Domnului Leonard Orban, consilier prezidențial 

Domnului Cosmin Onisii, consilier de stat 

Domnului Raed Arafat, secretar de stat 

 

Ref: Condiții de călătorie COVID-19 – Reluarea zborurilor din/spre România 
 

Informațiile cuprinse în acest mesaj internet sunt proprietatea Ministerului Afacerilor Externe și sunt destinate doar persoanelor menționate mai sus. 

Dacă nu sunteți una din persoanele de mai sus, vă atenționăm că distribuirea, copierea sau orice altă întrebuințare a acestor informații este strict 
interzisă, fără acordul destinatarilor. Dacă ați primit acest document din greșeală, vă rugăm să îl distrugeți și să anunțați imediat expeditorul. 

 

În urma demersurilor noastre pe lângă autoritățile austriece, inclusiv prin notă verbală adresată 

Ministerului federal de externe, în legătură cu reanalizarea măsurilor de restrângere a transportului 

aerian adoptate în contextul gestionării pandemiei de COVID-19, ni s-a confirmat de către Ministerele 

sănătății, transporturilor și internelor că măsura suspendării zborurilor din/spre România expiră la 

31.07.2020 (ordonanța nr. 319/13.07.2020) și că zborurile directe RO-AT vor fi reluate începând cu 

01.08.2020, ora 00.00.  

Rămân în vigoare condițiile de intrare în Austria transmise la  25.07.2020 (obligativitatea prezentării 

testului COVID-19 negativ nu mai vechi de 72 de ore de la prelevare etc.) și care au intrat în vigoare 

la 27.07.2020. 

Ulterior, am obținut de la Ministerul transporturilor documentul ”Entry requirements” (anexat), emis 

în conformitate cu noile măsuri adoptate, în care sunt prezentate sintetic condițiile de intrare pe 
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teritoriul Austriei, valabile în perioada 27.07.2020-30.09.2020, pe care o transmitem cu titlu 

informativ. 

Vă rugăm să includeți informația privind reluarea zborurilor la rubrica condiții/atenționări de călătorie, 

conform propunerii anexate.  

Totodată, transmitem și propunerea pentru comunicatul de presă. 

(Red. Florentina Bălășoiu, MC, Casandra-Maria Marinescu, consul) 

 

 

Călin Ţânţăreanu 

Însărcinat cu afaceri a.i. 
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-Propunere site MAE- 

 

(Roșu = actualizare) 

 

Austria  

 

Data ultimei actualizări: 30.07.2020 

  

STARE DE URGENŢĂ: Nu. Măsuri stabilite prin Legea COVID-19 

  

RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL NAȚIONAL: 

Cu data de 1 august a.c, ora 00.00, se pot relua cursele aeriene regulate între România și Austria. 

Recomandăm consultarea companiilor aeriene pentru informații privind programul zborurilor. 

Măsuri aplicabile începând cu data de 27 iulie: 

Autoritățile austriece au publicat în seara zilei de 24 iulie 2020 o nouă Ordonanță pentru revizuirea condițiilor 

de intrare și tranzit în Republica Austria pentru persoanele care provin din state pentru care există alerte de 

călătorie, inclusiv România, cu valabilitate de până la data de 30 septembrie 2020. 

Principalele modificări, față de măsurile anterioare, sunt diminuarea perioadei termenului de valabilitate a 

testului biologic-molecular pentru SARS-CoV-2 de la 4 zile la 72 de ore și reducerea perioadei de izolare la 

domiciliu sau într-o locație adecvată, de la 14 zile la 10 zile. 

Conform noilor prevederi, începând cu data de 27 iulie a.c., ora 00:00, accesul cetățenilor români și ai 

statelor membre UE provenind din România cu destinația Republica Austria este permis dacă dețin un 

test biologic molecular negativ pentru SARS-CoV-2 / PCR, nu mai vechi de 72 de ore (de la data 

prelevării), atestat printr-un certificat în limba germană sau engleză. În lipsa acestuia, persoanele 

respective și cei cu care locuiesc împreună sunt obligați să se supună, imediat după intrarea în Republica Austria, 

timp de 10 zile unei izolări la domiciliu sau într-o locație adecvată, ale cărei costuri trebuie suportate de către 

persoana în cauză, urmând ca, în maxim 48 ore de la intrarea în țară, să fie prezentat autorităților responsabile 

un test biologic molecular, costurile fiind suportate personal. Dacă testul biologic molecular pentru SARS-CoV-

2 efectuat în perioada izolării este negativ, izolarea instituită pe perioada celor 10 zile se suspendă. 

În situația în care cetățeanul străin nu poate prezenta certificatul medical sau dovada unei cazări 

adecvate, autoritățile austriece nu vor permite intrarea pe teritoriul Republicii Austria.  

Noile prevederi se aplică inclusiv turiștilor români. 

Pentru cetățenii terți (non-UE) care vin din România intrarea este permisă numai cu test biologic molecular 

pentru SARS-CoV-2 negativ, dar sunt obligați să între în izolare la domiciliu sau într-o locație adecvată timp 

de 10 zile, pe cheltuiala proprie. Dacă nu pot demonstra existența unei locuințe adecvate pentru izolare, li se 

interzice accesul. 

Persoane care vin din următoarele state: Andorra, Belgia, Danemarca, Germania, Estonia, Finlanda, Franța, 

Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Croația, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Monaco, Olanda, 

Norvegia, Polonia, San Marino, Elveția, Slovacia, Slovenia, Spania, Cehia, Ungaria, Vatican, Marea Britanie, 

Cipru, pot intra liber în Austria dacă prezintă un document care să ateste dreptul de ședere / reședință în Austria 

sau în statele menționate și fac dovada că în ultimele 10 zile nu au călătorit în afara Austriei sau a statelor 

respective. 

Tranzitul este permis în regim permanent, fără oprire, pentru cetățenii care vin din România și care merg spre 

destinații din alte state. Autoritățile locale pot solicita prezentarea unor documente justificative care să asigure 

intrarea în țara de destinație: domiciliu / rezidență / drept de ședere / contract de muncă / orice altă dovadă a 

necesității intrării, de exemplu adeverință de tratament medical imperios necesar, de studii etc., precum și 

completarea unei declarații de tranzit. Aceasta este disponibilă la următorul link: 

https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Vertretungen/Bukarest/Dokumente/Beilage_B__Formular_Ei

n-Durchreise_2020-07-17-Englisch.pdf. 

https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Vertretungen/Bukarest/Dokumente/Beilage_B__Formular_Ein-Durchreise_2020-07-17-Englisch.pdf
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Vertretungen/Bukarest/Dokumente/Beilage_B__Formular_Ein-Durchreise_2020-07-17-Englisch.pdf


4 / 5 
Ambasada României în Republica Austria  

Prinz-Eugen-Strasse 60, 1040 Viena, Austria • Tel.: +43 (0) 1 505 3227-200 • Fax: +43 (0) 1 504 1462 • viena@mae.ro • http://viena.mae.ro 

Detalii suplimentare, precum și modelul de certificat medical se regăsesc la următoarele adrese: 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40223809/II_263_2020_Anlage_C.pdf 

https://www.bmeia.gv.at/ro/ambasada-austriei-bucuresti/calatoria-in-

austria/?fbclid=IwAR3RE_WaxrpVFKyAbvr8UHDrzzBV7h2zSfpI0TDTtHgMtdOfF3IMdGmwEWA  ” 

 

RECOMANDĂRI PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI CARE EFECTUEAZĂ DEPLASĂRI CĂTRE / 

DINSPRE ROMÂNIA: 

 Pe cale rutieră: Vă recomandăm să achiziționați vigneta care dovedește plata taxei de autostradă înainte de a 

intra în Austria sau de la prima stație de alimentare cu combustibil (imediat după trecerea frontierei). Conform 

indicațiilor de pe verso, vigneta se lipește obligatoriu pe parbriz. În caz contrar se vor aplica amenzi. 

 Pe cale ferată:  Recomandăm consultarea regulată a site-urilor companiilor de cale ferată din cele două țări. Se 

aplică aceleași reguli și excepții ca la transportul rutier.   

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: 

În ultimele săptămâni, au fost ridicate majoritatea restricțiilor de deplasare pentru populație. 

În cazul deplasării în spațiul public, trebuie respectate în continuare următoarele măsuri: 

 Este interzisă apropierea la o distanță mai mică de un metru față de alte persoane. Sunt exceptate de la această 

regulă persoanele care locuiesc împreună. 

 Sunt permise evenimente cu caracter privat cu participarea a până la 100 de persoane (e.g. căsătorii și 

înmormântări), fără restricții privind ora închiderii, cu excepția situațiilor de urgență în care trebuie aplicate 

măsuri de combatere a COVID-19. Restricțiile privind numărul de participanți la căsătorii și înmormântări sunt 

în vigoare până la 31.08. 

 Purtarea de măști de protecție pentru acoperirea gurii și nasului este obligatorie în mijloacele de transport în 

comun (inclusiv pentru transportul feroviar, autocare, telecabine) și taxiuri, unități medicale (e.g. farmacii), în 

unitățile care oferă servicii unde distanța socială nu poate fi respectată (e.g. frizerii), la evenimente în spații 

închise (unde nu au fost atribuite locuri pe scaun în prealabil), la demonstrații unde nu poate fi menținută distanța 

de un metru față de alte persoane. Pot fi utilizate măști de protecție chirurgicale sau eșarfe. Nepurtarea măștii 

de protecție sau a eșarfei va fi sancționată de organele de control cu amendă. 

 La 21 iulie, cancelarul Austriei a anunțat reintroducerea obligativității purtării măștilor în supermarketuri, în 

bănci și în oficii poștale, începând cu data de 24 iulie 

 Date de contact ale misiunilor României în Austria - AICI. 

 

INFORMAȚII PENTRU LUCRĂTORI 

 Informații generale pentru lucrătorii sezonieri în Austria (toate sectoarele de activitate) pot fi 

accesate aici: viena.mae.ro/local-news/1431 

 Informații pentru lucrătorii sezonieri în agricultură în Austria pot fi accesate aici:  https://viena.mae.ro/local-

news/1430  

 Informații cu privire la sprijinul financiar de care pot beneficia întreprinzătorii și lucrătorii independenți români 

din Austria sunt disponibile aici: http://viena.mae.ro/local-news/1429. 

 

  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40223809/II_263_2020_Anlage_C.pdf
https://www.bmeia.gv.at/ro/ambasada-austriei-bucuresti/calatoria-in-austria/?fbclid=IwAR3RE_WaxrpVFKyAbvr8UHDrzzBV7h2zSfpI0TDTtHgMtdOfF3IMdGmwEWA
https://www.bmeia.gv.at/ro/ambasada-austriei-bucuresti/calatoria-in-austria/?fbclid=IwAR3RE_WaxrpVFKyAbvr8UHDrzzBV7h2zSfpI0TDTtHgMtdOfF3IMdGmwEWA
http://www.mae.ro/romanian-missions#801
http://viena.mae.ro/local-news/1431
https://viena.mae.ro/local-news/1430
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http://viena.mae.ro/local-news/1429
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Propunere pentru comunicat de presă 

 

30 iulie 2020 

 

Precizări de presă privind reluarea zborurilor directe între România și Austria 

  

În continuarea informațiilor transmise cu privire la condițiile de călătorie în Republica Austria, MAE 

precizează că autoritățile austriece au informat că zborurile de linie directe între România și Austria 

vor putea fi reluate începând cu 01.08.2020, ora 00.00.  

Recomandăm consultarea companiilor aeriene pentru informații privind programul zborurilor. 

[Ministerul Afacerilor Externe continuă dialogul cu autoritățile austriece și va comunica public 

elementele de noutate care vor fi transmise oficial de către partea austriacă.] 

Ministerul Afacerilor Externe reamintește că cetățenii români pot solicita asistență consulară la 

numerele de telefon ale Ambasadei României la Viena: 0043 1 503 24 65 și 0043 1 505 23 81, apelurile 

fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) 

și preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență. De asemenea, cetățenii români care 

se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și telefonul de 

urgență al misiunii diplomatice 0043 699 117 26027. 

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de internet: 

https://www.mae.ro/node/51901 și http://viena.mae.ro/. 

https://www.mae.ro/node/51901
http://viena.mae.ro/

